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Emne: Skolebestyrelsesmøde 
 
Mødedato 

02-12-2015 
Mødested/lokale 

Personalerummet 
NOVAskolen 

Starttidspunkt kl. 

17.00 
Forventet sluttidspunkt kl. 

19.00 

Deltagere  

Karen Balslev Pedersen, Brian Mark Larsen, Inge-Lise Pedersen, Jeppe Buk, Amra Avdibegovic, Senada 
Mehic, Eva Blach Skov, Morten Pelch, June Munck Jakobsen, Mustafa Purivatra, Nina (9.b), Hodo (7.a), 
Naja (7.b), Susanne Fjeldgaard Kristensen, Anders Harfot og Lone K. Andersen 
Afbud  
Brian, Naja (7.b)  

 
Dato 

03-12-2015 
Referent:  

Lone K. Andersen 
Direkte telefonnr. 

76 81 37 05 
Journalnr. 

 
 
 
 
Dagsorden 
1067 Protokol v/ Karen 

Godkendt 

1068 Elevråd  
Elevrådet skal have en temadag med ideer til på ”Tværs dag” sammen med Charlotte 
Schultz: formålet er at højne trivselsdagen for alle elever.   

1069 Rullende skolestart 
I foråret bad SB om, at det blev undersøgt, om Rullende skolestart kunne afskaffes. 
Det kunne det ikke på daværende tidspunkt, men det er nu blevet muligt. 
Efter vi er gået over til almindelig klasseopdeling, giver det ikke mening for os at 
bibeholde rullende indtag. Fremover ønsker vi, at der bliver ét optag til august.  
Det skal undersøges, om vi fremadrettet skal have førskole. 
Forslag om, at der til en evt. førskole etableres samarbejde med en kendt pædagog 
fra klubben. Opfordring fra SB til at etablere førskole.    
Skolebestyrelsen er enig om, at rullende skolestart afskaffes fra kommende skoleår. 

1070 Kvalitetsrapport 
Der mangler stadig de sidste data fra UVM – når U&L modtager dataene får skoler-
ne kvalitetsrapporten til udfyldelse.  
Udsættes derfor til næste møde. 

1071 Kommunikationsstrategi v/ Morten Pelch  
Åbent Hus arr. siden sidst. Fint dækket af VAF. Positiv fortælling først i avisen. 
Fremmødet kunne være større – men de der var der var engagerede, og journalisten 
var imponeret af skolen.  
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Der var mange fine billeder i avisen og Morten tror, at det vil være mulighed for at 
avisen vil komme igen næste år. Det er bedre at have en lille succes end en stor fia-
sko.  
Der laves ejendomsmægler materiale – kontakt med nogle, der gerne vil besøge 
skolen.  
Stor ros til den energi medarbejderne lagde i dagen – det vil SB gerne være ambas-
sadør for – de gjorde et fantastisk arbejde. Det var genialt at der var så mange nuvæ-
rende elever med. Vi har ikke behov for at skjule nogle ting.  
Kan der laves et arrangement for de elever, der allerede er her – kan man bruge no-
get af succesen fra det åbne hus hertil?  
Anders har været i P4 sammen med nogle elever fra 8. årgang. Eleverne var utroligt 
velformuleret og Anders var meget stolt over eleverne. 
Forslag om at få VAF til at adoptere en klasse.  
Der kommer mange tilbagemeldinger fra taxa-chauffør, buschauffører og andre 
mennesker, som kommer ind på skolen eller har kontakt med os på én eller anden 
måde. Der er en dygtighed blandt medarbejderne, som er uovertruffet – vi har påvir-
ket noget, så der begynder at komme nogle positive tilbagemeldinger. 
Det er vigtigt at se de små ting – et tændt juletræ uden for – pyntede vinduer osv.  
Der var en familie, der valgte om fra en privatskole til os.  

1072 Evaluering af principper  
Principperne skal iflg. årshjulet revideres 1 x årligt. 
Det skal stå på principperne, hvis de revideres/dato. 
Princippet om lektier foreslås taget op på næste møde – om eleverne i det hele taget 
skal have lektier for.  
Principper for holddannelse/spor er ikke aktuel i nuværende formulering, efter vi 
stopper med rullende indtag. Derfor ændrer vi ”spor” til ”klasser”. Logo ændres til 
NOVAskolens. Medarbejderrepr. giver accept til, at vi ændrer dette, uden det kom-
mer i øvrige fora.  
Forslag om, at vi informerer kommende forældre om, hvad det er, vi som skole til-
byder ud over undervisning: dannelse osv.  
I forbindelse med rullende skolestart stopper, kan der være behov for at ændre på 
klasserne efter nogle måneder – dog stadig tage princippet for klassedannelse i be-
tragtning.  
Vi opererer med begreberne ”fagligt, personligt og socialt” – SK vil gerne have, at vi 
kigger på et princip om dette. Hele dannelsesprincippet ligger inden under dette. 
Sættes på som workshop til næste møde. Kan der være mere personale med til work-
shoppen?  Det er vigtigt at have de overvejelser med det pædagogiske personale. 
Iværksætte at få medarbejdernes input. Susanne bringer det med til næste afdelings-
møde i indskolingen. Kan tages med på MED møde d. 6.1.2015 
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Kan vi friske vores måde til at danne principper op – evt. ved hjælp af Morten 
Pelch?  

1073 Efterretninger/status 
a/ Skoleleder 
personalesager omtalt 
Evalueret ledelsesgrundlag – på ved næste bestyrelsesmøde med nye opstillede suc-
ceskriterier.  
I forhold til inklusions opgaven betaler vi for 19 børn, som går på andre skoler. 
Fremover har vi penge til rådighed og derfor er der opslået 3 pædagogstillinger, (èn 
til hver afdeling. De skal arbejde med LC opgaver, som er en del af inklusionsopga-
ven. De skal også være i SFO’en, som herved bliver mere fleksibel.   
Der uddeles julegave til alle elever.  
b/ Formanden  
Skolebestyrelsens beretning skal laves hurtigst muligt. Trækplaster skal være ”noget 
om selvkontrol” en psykolog eller anden til at holde oplæg. 
Fælles forældreråd – strategi for Nørremarken. Der er 2 forældre fra hver institution. 
Har været inviteret til møde her, hvor de var med i undervisningen. 2 forældre var 
her. Der var 3 vikarer – gav lidt usikkerhed, men blev alligevel en god dag. Det kan 
være vores virkelighed, at der er pludselig sygdom og planlagte arrangementer æn-
dres. 
c/ MED-udvalg 
Lene Palmer fra Vejle K. har været på besøg i forbindelse med udarbejdelse af hand-
leplan om vold og trusler. Det pædagogiske personale skal have temadag d. 9.12.15 
om emnet. 
AMR har søgt en fond, for at arbejde videre med konflikthåndtering og vold – en 
forebyggelsespakke. Mere herom senere. Vi ønsker en rød tråd om, hvordan vi gerne 
vil være sammen på NOVAskolen. Vi skal have nogle rimelige klare og tydelige 
rammer. 
Opfordring til at kigge på ”venligboerne” – der er nu 80.000 medlemmer i 9 lande. 
Der er lavet APV og handleplan herud fra.  
Indsats i Indskolingen tidligere – nu i Udskolingen om elevers fravær.  
d/ Personale/elever  
intet 
e/ Profilskole 
Charlotte Schultz er meget på forvaltningen, hvor hun fremover skal arbejde. Der 
skal være en afleveringsforretning. Der laves fremover 3 indsatsområder inden for 
innovation i 2016. Det har godt fat – der er en stor gruppe medarbejdere, som bruger 
innovation i deres daglige arbejde. 
AAB har adopteret 5.b 
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Der er kursus efter klippekortet. 
f/ Reformarbejde 
Sidste år ansøgte kommunen om at lægge understøttende uv. om til konfirmations 
undervisning.  Vi håber, at ansøgningen går igennem. Anders har givet en forhånds 
tilkendelse om, at vi gerne vil være med.  
Der er rejst spørgsmål til 7. klasserne om blå mandag – begge punkter tages med til  
næste møde. Anders laver sagsfremstilling til næste gang 
Åbne punkter på actionslisten:  
Mobiltelefoner – på næste MED – det bliver inddraget under sprog. 
g/ LC 

1074 Evt. 
Kantinen har været lukket en dag p.g.a. sygdom – Alle børn, der skulle have købt 
mad fik andet tilbud. 
Kan der laves et arrangement for forældrene om hvad eleverne må deltage i. Der er 
stor forskel på, hvad vores elever må deltage i uden for skoletid. Dette tages oftest 
på forældremøder.  

	
 
 
 
Actions/ansvar 
 

Deadline Ansvarlig Status 
 

Kommunikationsstrategi- medarbejder- og ledelsesrepr.   SK Åben 
Mobiltelefoner – MED udvalget  AHA Åben 
Kvalitetsrapport Jan. 2016 SK Åben 
Principper for lektier Jan 2016 AHA Åben 
Workshop om principper – ”fagligt, personligt og socialt” Jan 2016 SK/Karen Åben 
Input til ovennævnte workshop fra medarbejderne Jan 2016 SK Åben 
Ledelsesgrundlaget Jan 2016 SK Åben 
Skolebestyrelsens beretning  Karen Åben 
Konfirmationsforberedelse som understøttende uv.  Jan 2016 AHA Åben 
Blå mandag Jan 2016 AHA Åben 
Principper – tilrettes med nyt logo  LKA Åben 
  


